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INFORMATIEBLAD VAN  AV GROENE STER

ACCOMMODATIE:
Sportpark "DE KNIP",  De Knip 1, Zevenbergen,  0168-321938.

LEDENADMINISTRATIE:  Aanmelden en opzeggen schriftelijk bij: 
Anet van Hooydonk, Klompenmakerstraat 5, 4871 EM  Etten-Leur 
of via ledenadm@avgroenester.nl
Per 1/2 jaarlijkse acceptgiro. Over te maken naar: 
Rekening: 2687616 t.n.v.  contr.rek.  AV Groene Ster
Betaling binnen 30 dagen. Voor iedere aanmaning worden
administratiekosten in rekening gebracht. 
Automatische overschrijving (per kwartaal) is mogelijk. 
Startlicenties worden in januari geïnd.

CONTRIBUTIES:            Euro per maand           Start-licentie
Klatjes     8,25  
Mini-pupillen     8,25
ABC-pupillen    8,80    7,50
CD-junioren  10,35  13,25
AB-junioren  13,95  13,25
Senioren / Masters  13,95  21,25
Recreanten  10,35 
Lopers   10,35  21,25
Wandelaars    6,20
Gastleden       8,25  
Donateurs    2,60

Opgericht dd. 19 augustus 1970

BESTUUR:
Vacant    Voorzitter    
Dorien van Someren Penningm.   Kristallaan 7a           0168-404934
Vacant   Secretaris     
Sandra Leenheer  Lid     Perwijs 23          0168-323308
Ruud van Leeuwen  Lid     Bouwensland 18          0168-324253
Kees Otten  Lid     J.J.Vorrinckstr.23             078-6410638
Marjolein de Vos  Lid     Melisblok 38          06-22291292

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Thuiswedstrijden  Dorien van Someren                            0168-404934

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE (W.O.C.):
Ryan Smits  Materiaal            0168-326430
Dorien v. Someren  Thuiswedstrijden           0168-404934
Bert Tielen  Hoofdtrainer           0168-328301
Ruud Jacobs  Trainer            0168-329594

JEUGDCOMMISSIE:
Angela van Haaften, Anet van Hooydonk, Kees Otten.

WANDELCOMMISSIE:
Martine Maat  Klundertseweg 27            0168-327372
Arie de Wit  Koningin Emmastraat 4, Fijnaart       0168-464533

JURYCOMMISSIE (JUCO) :  
Ria Buinsters                                                   0168-467060

TRAINERS:
John Bakker  Lopers            06-21699876
Dennis François  Senioren            0168-327997
Justin François  Senioren            0168-327100
Angela van Haaften  BC-pupillen                              06-48245868 
Anet van Hooydonk  BC-pupillen            076-5019811
Koen Jacobs  D-junioren           0168-329594
Ruud Jacobs  AB-junioren + Senioren          0168-329594
Daphne Kapitein  A-pupillen           06-31537205
Ton Kapitein  Lopers            0168-325858
Marian Roest  BC-pupillen            0165-314518
Elsa Smits   A-pupillen           06-12849285
Ryan Smits  Recreanten           0168-326430
Bert Tielen  AB-junioren + Senioren          0168-328301
Jeannie Tielen  Klatjes + Mini’s           0168-328301
Wesley Timmerman  D-junioren           06-10640841
Frank Valentijn  Lopers            06-12410727
Tijs Vermeulen  C-junioren           0168-404990
Marjolein de Vos  C-junioren           06-22291292
Jaap Wagemakers  Lopers overdag           0168-328268

SPONSORCOMMISSIE / CLUB VAN 100:
Hester Aofsen, Alex Eradus, Sandra Leenheer. 

De contributie is per maand, maar wordt per half jaar geïnd. 
Bij aanmelding is ieder lid Euro 15,00 inschrijfgeld verschuldigd, 
zijnde kosten voor het lidmaatschap van de Atletiekunie. 

RESERVEREN KANTINE / VERGADERRUIMTE / ACCOMODATIE
via De Stichting, Dennis François:   reserveren@avgroenester.nl

TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 april
Klatjes + Mini's:   VR    17:00 - 18:00 uur 
ABC-pupillen:  VR    17:00 - 18:00 uur  
CD-junioren:  WO  18:30 - 19:30 uur
   VR    18.30 - 19.30 uur 
AB-junioren en Senioren WO  vanaf 19:30 uur
   VR    vanaf 19:30 uur
   ZO    10:30 - 12:00 uur
Recreanten:  DI      20:00 - 21:30 uur   
Lopers:   MA   19:30 - 21:00 uur  
   DI      20:00 - 21:00 uur
   WO   09:00 - 10:30 uur 
   WO   19:30 - 21:00 uur
   DO    19:30 - 21:00 uur
   VR     19:30 - 21:00 uur 
   ZA     vanaf 09:00 uur 
Wandelaars:  DI      vanaf 19:00 uur
   ZO     vanaf 09:00 uur

KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren                                                                                       0168- 404934
Raymond van Rijswijk            0165-322421

MEDIA INFO:  www.avgroenester.nl

CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen    Kamillestaat 35 kopij                   0168-330315
Liesbeth van Oers    Korenbloem 23 Verspreiding    0168-325899

CLUBTENUE:     Jeanny van Kaam           0168-326427
     Meer informatie:  zie clubblad.



 

VAN HET BESTUUR 

VAN DE REDACTIE 

 
De laatste loodjes voor de vakantie, nog 1 bestuursvergadering en dan even een tijdje niets. De wedstrijden zijn 
even voorbij, de jeugdgroepen gaan binnenkort met vakantie en iedereen kan even lekker bijtanken. Wat heeft ons 
de laatste maand bezig gehouden: 
 
De maand juni stond helemaal in het teken van flessen, lege flessen dan wel. Iedereen werd opgeroepen om die 
maand lege plastic flessen in te leveren op de Knip om extra geld te verdienen voor onze vereniging. Voor de 
categorie die de meeste flessen heeft ingeleverd viel er een leuke prijs te verdienen. Wie er gewonnen heeft lezen 
we vast in het volgende clubblad. 
 
De avondvierdaagse was qua deelname weer een groot succes, jammer dat het zo moeilijk was om juryleden te 
krijgen. Volgend jaar is de avondvierdaagse van 9 t/m 12 juni, dus noteert u alvast deze data in uw agenda.  
 
Dan werd er vrijdag 13 juni voetbal gekeken in de kantine. Erg gezellig. Onder het genot van een hapje en een 
drankje hebben we heel wat doelpunten kunnen bewonderen. Niemand had natuurlijk de uitslag goed voorspeld, 
want ja wie verwacht nou dat Nederland met 1-5 van Spanje wint? De pot hebben we vervolgens maar ingezet op 
bitterballen!! 
Woensdag 25 juni was het druk op de Knip. ’s-Middags de spelmiddag van de mini-pupillen en de klatjes en                   
’s-avonds de avondwedstrijd. Goed dat de kleintjes ’s-middags niet alle pannenkoeken hadden opgegeten, want 
die waren ’s-avonds ook nog erg lekker! 
Als laatste dan de wedstrijd van afgelopen zaterdag 28 juni, de ARWB kampioenschappen voor pupillen.                    
Zoals gewoonlijk had Dennis het schema weer goed voor elkaar en liep de wedstrijd lekker vlot, zodat we redelijk 
vroeg in de middag klaar waren.    
 
Dan is nu voorlopig de kalender leeg (op de 4-daagse van Nijmegen na) en beginnen we ergens in augustus weer 
met allerlei activiteiten. Ik wens iedereen dan ook een prettige vakantie! 
 
Namens het bestuur 
Dorien van Someren  
 

 
Deze mooie foto kreeg ik zomaar via e-mail toegestuurd van een bewoonster aan De Knip. Deze heeft zij op 
zaterdag 28 juni gemaakt tijdens de ARWB kampioenschappen van de pupillen. Het geeft een mooie impressie en 
ik vond het een plaatsje in Knipsels zeker waard! 
De kopij voor de eerste Knipsels na de zomervakantie, kan uiterlijk ZONDAG 31 AUGUSTUS worden aangeleverd 
via; knipsels@avgroenester.nl     
Voor iedereen alvast een hele fijne vakantie! 
 
Hester Alofsen 
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WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

CLUBKLEDING 

AVONDVIERDAAGSE 2014 

 
Wanneer je aan competitiewedstrijden meedoet, dan is het verplicht het clubtenue te dragen. Het zit niet alleen 
comfortabel, maar het is tevens een goede uitstraling van de club en dat is ook erg belangrijk. Zeker het 
trainingspak, gesponsord door Able2, is heerlijk om voor en na een wedstrijd lekker warm te blijven!  Voor de 
clubkleding en al uw vragen hierover kunt u terecht bij Jeanny van Kaam, 0168-326427. 
 
Artikel Prijs 

 
Artikel Prijs 

Top € 27,00    Tight kort – Dames/meisjes € 24,00  

Singlet € 27,00 
 

Tight middel – Dames/meisjes € 24,00 
Shirt € 36,00 

 
Tight middel – Heren/jongens € 24,00 

Trainingspak € 45,00 
 

Vlinderbroekje € 27,00 
 

  
Short (los vallend) € 23,00 

     
    Donkergroene fleece trui  van € 35,00  voor € 20,00. 
    “Oude” tight kort voor € 15,00. 
    “Oude” tight middel voor € 17,50. 
 
 
 
 

 
Datum  Evenement Categorie Locatie 
15 t/m 18 juli  Vierdaagse van Nijmegen Wandelaars Nijmegen 
27-08-2014  Avondwedstrijd (800m-3000m)  De Knip - Zevenbergen 
19/20-09-14  Tentenkamp AB-Pupillen De Knip – Zevenbergen 
13-09-2014  CD-Junioren uitje CD-Junioren ???????? 
21-09-2014  Groene Ster Loop Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
28-09-2014  Clubkampioenschappen outdoor Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
17 t/m 19-10  Kamp AB-Junioren, Senioren, Masters ????????? 
08-11-2014  Herfst Indoor Kampioenschappen ABC-Pupillen & CD-Junioren De Niervaert - Klundert 
28-11-2014  Sinterklaasmiddag Klatjes / Mini’s / BC-Pupillen De Knip - Zevenbergen 
31-12-2014  Oliebollenloop Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 

 
 
  

 
Dit jaar hebben wij voor de 41e keer de avondvierdaagse georganiseerd. Met bijna 1000 deelnemers kunnen wij 
weer terugkijken op een uitstekend en geslaagd evenement! 
Ook het weer werkte gelukkig weer mee. Op dinsdag gaf buienradar veel problemen in het vooruitzicht, maar tegen 
de start waren de buien met bliksem al langs ons heen gegaan en dus hoefden wij geen noodscenario in te stellen. 
Ondanks de minimale inzet van onze juryleden konden wij toch alle routes bezetten. Ook Ryan werkte zich uit de 
naad om zijn ijsjes op het veld te verkopen. Alleen de recreanten stonden verbaasd te kijken dat hun trainer ijs 
stond te verkopen in plaats van training te geven. Door de inzet van Ryan en de opbrengst van de 
avondvierdaagse was het dus een goede omzet voor onze vereniging! 
  
mvg 
Ruud van Leeuwen  
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A. ARDON,

Zuidhaven 95, Zevenbergen
Tel. 0168-323403

www.keurslager.nl

keurslager

VVeerrssttaanndd  VVaann  LLeekkkkeerr  VVlleeeess

www.de3musketiers.nl
Hazeldonksezandweg 28b     4762 AL  Zevenbergen     0168 370 545     info@de3musketiers.nl

Nieuw bij de 3 Musketiers:

BBQ+
Meer dan zomaar barbecueën! 

Kies zelf uw complete BBQ+ arrangement 
met of zonder bowlen.

SUPER BBQ + BOWLEN
all-in arrangement + 6 consumpties 

40,- p.p.

SUPER BBQ 
vlees + stokbrood + frites 

+ sausjes + dessert
+ springkussen voor de kids 

22,50p.p.

schouder 
Blessure 

 

Een snelle en accurate behandeling, 

zonder wachttijden! 

Voor kinderen en volwassenen 

 

Torenveld Fysiogroep 

Locatie Zevenbergen: 

PMC Torenveld 

Witte Arend 2a  

0168-324580 

Locatie  Klundert: 

PMC Torenveld 

Kerkweg 39  

0168-324580 

Openingstijden: 

 Maandag t/m woensdag   

Donderdag  
Vrijdag 

6.00 u - 23.00 u  

6.00 u - 19.30 u  

8.00 u - 19.30 u 

 

 

 

Email: pmc.torenveld@xs4all.nl 

www.pmctorenveld.nl 

www.bijzonderhandig.nl 

 

 



 

CLUB VAN 100 

GEKNAKT STERRETJE 

 
Vorig jaar is met behulp van de inkomsten van de Club 
van 100 een tent aangeschaft, die we kunnen gebruiken 
tijdens evenementen of mee kunnen nemen naar 
competitiewedstrijden. Is het niet om de spullen droog 
te houden wanneer het weer niet al te best is, dan wel 
om een schaduwplek te hebben als de zon wel schijnt. 
Op deze foto kunnen jullie zien hoe de tent eruitziet 
zonder de zijkanten en zo heeft Ryan hem ook gebruikt 
bij de ijsverkoop tijdens de laatste avondvierdaagse.                              
Zo proberen wij ieder jaar iets aan te schaffen waar zo 
veel mogelijk leden plezier van kunnen hebben of wat 
een goede uitstraling voor onze vereniging is.                       
Het eerder aangeschafte erepodium en het spandoek 
op de achterzijde van het clubgebouw zijn hier ook 
voorbeelden van. 

 
 
 
 
 
 

            Wilt u ook lid worden van de Club van 100?  
            Dat kan!   
            Geef u dan nu op via clubvan100@avgroenester.nl 

 
 

In ruil voor uw lidmaatschap a € 100,- per jaar, ontvangt u; 
- een eervolle naamsvermelding op het Club van 100 bord in het clubgebouw! 
- een vermelding op de site van AV Groene Ster! 
- eeuwige dank vanuit de vereniging! 

 
En is €100,-  net iets te veel? Word dan met iemand samen lid, met het hele gezin of met vrienden/vriendinnen uit 
jouw categorie! Zo worden de kosten aanzienlijk lager, maar blijft de steun net zo groot! 
 
Namens AV Groene Ster alvast bedankt voor uw aanmelding! 
 
 
 

 
Op 26 mei j.l. is Fred Tomasila getroffen door een hersenbloeding. Gelukkig ging hij daarna snel vooruit en na                   
7 dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen is hij overgeplaatst naar een revalidatiecentrum in Breda.                           
Hier is hij inmiddels zo goed vooruit gegaan dat hij op 11 juli a.s. weer naar huis mag. Hij kan al heel veel zelf, 
zoals fietsen, lopen, traplopen en zichzelf verzorgen, maar hij zal straks zo ie zo een poliklinisch 
revalidatieprogramma aangeboden krijgen. Zijn gevoel aan de  rechterkant  is nog steeds niet of nauwelijks 
aanwezig, maar spierkracht gelukkig wel. Het gaat dus naar omstandigheden goed, maar het is afwachten of het 
gevoel en het kortetermijngeheugen terug zullen komen. Er is dus nog een lange weg te gaan en we willen daarom 
Fred, maar natuurlijk ook Anneke, veel sterkte wensen! 
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TENTENKAMP PUPILLEN 
 
HALLO PUPILLEN EN OUDERS, 
 
VELD, TRAINING, TENTEN, SLAPEN, ETEN !!!!! 
ZIJN DAT ZOMAAR WAT WOORDEN ???? 
 
 
 
 
Nee hoor, maar omdat het inmiddels al een traditie is, willen we ook dit jaar weer een tentenkamp op de Knip  voor 
de pupillen organiseren. 
Een tentenkamp met daaraan voorafgaand een gezamenlijke training en wel van VRIJDAGAVOND 19 
SEPTEMBER  TOT ZATERDAGOCHTEND 20 SEPTEMBER 2014.  
 
Het is dan de bedoeling dat iedereen op vrijdag om 19.00 uur aanwezig is, compleet met slaapzak, luchtbed en 
liefst een tent, zodat we na het tenten opzetten de gezamenlijke training kunnen doen. Daarna maken we er een 
gezellige avond van en tot slot gaan we slapen.  
‘s-Ochtends nemen we samen nog een ontbijtje en is alles om 10.00 uur weer afgelopen. 
 
Om dit te kunnen organiseren hebben we echter een paar vragen die op onderstaand strookje vermeld staan.    
Voor de gezamenlijke training kunnen we waarschijnlijk nog hulp van ouders gebruiken, dus deze vraag ook graag 
invullen. De gewone training van 17.00 uur tot 18.00 uur komt deze vrijdag te vervallen, maar we hopen in ieder 
geval dat jullie allemaal komen en dat we samen heel veel lol zullen hebben!!! 
 
Zorg er wel zelf voor dat je een luchtbed en slaapzak hebt en spreek eventueel met elkaar af of je bij elkaar in de 
tent  gaat. 
 
Heb je nog vragen over dit tentenkamp, stel ze dan gerust aan Anet 076-5019811 of mail naar: 
anetvanhooydonk@etab.nl 
 
Zorg er tenslotte voor dat het strookje uiterlijk 12 SEPTEMBER bij je train(st)er is ingeleverd of dat je een 
mailtje hebt gestuurd naar anetvanhooydonk@etab.nl 
                                    

GROETJES VAN  
     “DE JEUGDCOMMISSIE” 

 
 
====================================================================================== 
 
 
NAAM : ………………………………………………… CATEGORIE : ……………………………….. 
 
Ik kom wel/niet naar de gezamenlijke training. 
Ik kom wel /niet naar het tentenkamp. 
 
Ik heb wel/geen tent. In mijn tent kunnen ………… personen slapen. 
 
Mijn vader en/of moeder kunnen wel/niet helpen met de training. 
 
Ik heb eventueel afgesproken dat ik in de tent slaap met: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………..……………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………..................................................................................................................................................... 
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JURYCURSUSSEN 

WANDELVREUGDE 

MUTATIES 

JURYCURSUS ALGEMEEN 
Op zaterdag 30 augustus en dinsdag- en donderdagavond 2 en 4 september wordt er bij S.V. Diomedon in 
Steenbergen een jurycursus 60 georganiseerd. Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u zich 
aanmelden bij Joke de Koch van S.V. Diomedon via  jokedekock@home.nl 

CURSUS SCHEIDSRECHTER 
Bij DJA in Zundert wordt in oktober-november gedurende 3 zaterdagen een cursus Scheidsrechter gegeven.                        
Bij interesse graag contact opnemen met Anja de Koning via anja_dekoning@hotmail.com 
 

Afgelopen maand hebben we met de afdeling wandelen vergadering gehad. Het belangrijkste punt wat hier 
besproken is, is dat de commissie heeft besloten om per 31 december te stoppen met hun werk. Aangezien er 
geen opvolgers zijn zal dit betekenen dat de wandelvereniging opgeheven zal worden. De commissie heeft 
besloten om te stoppen om verschillende redenen. Al een aantal jaar doen we dit met maar twee personen. 
Hierdoor hebben we al verschillende activiteiten moeten stoppen, maar het blijft nog steeds een behoorlijke 
hoeveelheid werk dat gedaan moet worden. Het ledenaantal loopt steeds verder terug en de leden die we hebben 
nemen steeds minder deel aan de tochten die we organiseren. De combinatie van deze dingen heeft ons 
onafhankelijk van elkaar doen besluiten dat we stoppen. Natuurlijk vinden we dit jammer en hadden we het net als 
de leden anders gezien, maar doorgaan is gewoon geen optie. 

We hebben deze week bericht ontvangen dat Ida Leijs is overleden. Ze heeft in het verleden erg veel voor onze 
wandelclub gedaan. Ze zorgde voor een bakje koffie na de zondagwandeling en hielp vol enthousiasme mee met 
de grote tochten die we organiseerden. Jarenlang heeft ze de wandelaars van de Nijmeegse vierdaagse in de 
watten gelegd met fruit en soep. 
 
De vierdaagse staat weer voor de deur, alle wandelaars die daar naar toe gaan veel plezier en succes toegewenst. 
Ook hebben we binnenkort de zomerstop, zie hiervoor de wandelagenda elders in het clubblad. 
 
Groeten, Martine. 
 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Stijn Kamman Klatje 
 

Feyza Serdar Klatje 
Jerome Withagen C-junior 

 
Ben van der Klei Klatje 

Manon Spronk Loper 
 

Arend van der Klei Mini-Pupil 
Bud Zwamborn Loper 

 
Julian Elean A-pupil 

   
Martin van Heeren Senior 

   
Michel van der Klei Loper 

   
Tarik Bugra Kul Loper 

   
Angelique Kuijpers Loper 

   
Jessica den Hollander Loper 

   
Lenneke Derks Loper 

   
Ans van de Bemt Loper 

   
Lucie de Bever Loper 

   
Ronald van der Stroom Loper 

   
Elly Stange Wandel 

   
Lia Broeders Wandel 

 

  
Elsje Berkhout Wandel 
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Fysiotherapie- en trainingscentrum 
 

FYSIOWAVE 
 

Fysiotherapie Preventieve Fitness Zwembad 

 Aquajoggen 

 55+ zwemmen 

 Aquabalance 

 Zwangerzwemmen 

 Snorkelen 

 Zwemmen is leuk 

 Therapiezwemmen 

 

 Fitness 

 Pilates 

 Zwemles 

 Baby zwemmen 

 Peuter zwemmen 

 Aquarobic 

 Trimzwemmen 

 Fysiotherapie 

 Manuele therapie 

 Lymfedrainage 

 Sportfysiotherapie 

 Massagetherapie 

 Podotherapie 

 Psychotherapie 

 

 WWW.FYSIOWAVE.NL 

 

Veldkers 2    4761WG    Zevenbergen    0168-325543 

Chinees Indisch 
Restaurant

Zandberg 81, 4761 TW Zevenbergen
tel. 0168-327373, www.foeho.nl 

Openingstijden:
Maandag gesloten (feestdagen uitgezonderd)
Dinsdag t/m Vrijdag van 16.00 tot 21.30 uur
Zaterdag, Zondag en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

Dinercafé   |   Feesten   |   Vergaderingen   |   Bu� etten   |   High Tea

Markt 8   |   Zevenbergen   |   T 0168-323620
www.vanderhoo .nl

Aandacht voor gast, eten,
              drinken en ambiance 
     dat is onze “HOOFTZAAK” 

Verkoop
en taxaties 
Van woningen 
en bedrijfspanden

Verhuur en 
aankoop Van
woningen en 
bedrijfspanden

Makelaars van goede huizen

www.hoogdalem-makelaardij.nl
noordhaven 120 - 4761 dd  Zevenbergen 0168 - 37 15 73



 

ONZE ECHTE BIKKELS IN ACTIE 
 

Want dat zijn ze hoor, onze atleten die op zaterdag 28 juni aan de ARWB Kampioenschappen hebben meegedaan. 
Er waren 11 BC-pupillen van de partij en al die andere kinderen die er niet waren weten niet wat ze gemist hebben 
joh, want het was een super succesvolle wedstrijd. 
Als je namelijk telt dat 11 kinderen allemaal 5 onderdelen hebben gedaan, dat zijn dus 55 onderdelen in totaal, en 
je telt daarna de persoonlijke records en je komt dan op een getal van 31 persoonlijke records, kun je toch echt wel 
zeggen dat het een succesvolle wedstrijd is geweest. Echt iedereen heeft wel een onderdeel voor zichzelf 
verbeterd. Laura heeft zelfs alle onderdelen beter gedaan, dus voor haar was de wedstrijd super succesvol. 
 
Evenals trouwens voor Tom, die liep een prachtige 600 meter en haalde met een tijd van 2.01.80 zelfs een nieuw 
clubrecord, geweldig hoor! Tom was trouwens toch goed op dreef vandaag , want bij de sprint was hij de snelste 
van alle C-pupillen jongens en ook bij verspringen sprong hij met 3.43 het verst van alle C-pupillen. Goed hoor! 
Tom haalde met deze mooie prestaties een 2e plaats in de einduitslag, goed gedaan Tom! 
 
Wout deed vandaag ook super zijn best en kwam bij het verspringen iedere sprong steeds verder, volgende keer 
gaan we echt op 2 voeten landen, maar voor vandaag was de 1.78 heel goed hoor, net als je persoonlijke record 
bij balwerpen. 
 
Lisa is onze verspringster bij Groene Ster, want zij liet bij de C-pupillen meisjes alle andere meisjes achter zich 
door met een afstand van 2.90 te winnen bij het verspringen. Hoogspringen ging haar ook heel goed af, want met 
een hoogte van 95cm was alleen onze Marit beter dan zij.  
 
Marit sprong dus zelfs 1.00m en was daarmee gewoon het aller, allerbeste meisje bij de C-pupillen met 
hoogspringen, wat zijn wij trots op haar! Marit was ook bij de 40m. sprint en bij het balwerpen de beste van 
allemaal, en dat leverde voor haar dus een prachtige 1e plaats in de einduitslag op. Wij zijn super trots! 
 
Net als op Merijn, die zichzelf vandaag verbeterde bij het verspringen door 2.62 te springen en ook nog eens op de 
600m. 
 
Amber verbeterde zich op balwerpen, maar de volgende keer zal ze zich op hoogspringen ook wel verbeteren, 
want Amber kon er blijkbaar geen genoeg van krijgen. s-’Avonds thuis is ze namelijk nog verder gaan oefenen, 
want met een hoop kussens op de trampoline kun je best hoogspringen oefenen. Hartstikke goed Amber! 
 
Tja en dan nog onze B-pupillen jongens. Onze grote mannen kunnen er ook wat van, want met z’n vieren hebben 
ze toch maar mooi voor 13 pr’s gezorgd. Bas N en Max, waren hierbij goed voor 3 pr’s en verbeterden zich vooral 
op het balwerpen, met worpen als 27.98 en 21.21 meter. Goed mannen! 
Max liep ook super op de 1000 meter, waar hij Jelle net voor kon blijven die ook een goede race liep, ondanks dat 
hij zo’n last van zijn keel had. Jelle sprong trouwens ook voortreffelijk hoog, en liet een hoogte van 1.00 m 
opschrijven. 
 
En dan tot slot onze Bas B, zijn dag was helemaal een topper, want hij ging naar huis met 4 persoonlijke records, 
alleen bij het hoogspringen is het wel eens beter gegaan, maar verder heeft hij zich overal op verbeterd. Wat zeer 
zeker het vermelden waard is en waar hij heel trots op mag zijn, is dat hij de 1000 meter op een geweldige manier 
helemaal heeft volbracht in een tijd van 5.06.17 min. Echt hartstikke goed hoor Bas! Mama vertelde je al dat ze zo 
trots op je is, maar ik was dat zeer zeker ook hoor Bas. 
 
Kortom een succesvollere wedstrijd hadden we niet kunnen hebben, want wat hebben onze pupillen goed hun best 
gedaan. Volgende week hebben we nog de 2e competitiewedstrijd en ik ben benieuwd of het dan weer zo’n mooie 
wedstrijd wordt. 
 
Groetjes, Anet. 
 
 
 
 

10 



 

5 GESELECTEERDE BC-PUPILLEN BIJ INTERREGIOWEDSTRIJD 
 
Op zaterdag 14 juni werd bij AV Typhoon in Gorinchem de jaarlijkse interregiowedstrijd georganiseerd.                             
Dit is een leuke wedstrijd waarbij 5 verschillende regio’s het tegen elkaar opnemen. De regio’s zijn Zeeland,                 
Zuid-Holland-Midden, Dordrecht, Rijnmond en West-Brabant.  
 
Van AV Groene Ster (West-Brabant) waren Marit de Groot, Lisa van 
Wassenaar, Tom Kamman, Merijn v/d Berg (C-pupillen) en Bas 
Noordermeer (B-pupil) hiervoor geselecteerd. (Op basis van de 
meerkamp uitslagen van de 1e ronde pupillencompetitie op 12 april 
2014).  
 
Op deze dag stond er een kleine meerkamp voor deze pupillen op het 
programma: 40m – verspringen – bal/kogel – pendelestafette/4x40m. 
Alle deelnemende pupillen van regio West-Brabant kregen een mooi 
paars T-shirt. Zo waren de regio’s makkelijk te herkennen en het is een 
leuke herinnering voor later. Ook hadden de pupillen een eigen 
begeleider. Ik, Angela van Haaften, ging uiteraard ook mee om deze 
pupillen eens flink aan te moedigen!  
 
Het was een gezellige dag samen met de papa’s en mama’s!                             
De pupillen hebben super gepresteerd en er zijn een hoop eigen PR’tjes 
verbroken. (En dat na de laatste avond van de avondvierdaagse én het 
laat naar bed gaan i.v.m. WK wedstrijd Spanje-Nederland!)                     
Ik ben ontzettend trots op deze bikkels!    
 
Hieronder een verslagje van C-pupil Marit:  
Op zaterdag 14 juni mocht ik meedoen aan de Interregio wedstrijd in Gorinchem samen met Lisa. We kregen een 
paars shirt van regio West Brabant. Er was een trainster die heette Esmée. Zij deed met ons de warming up.                  
Het eerste onderdeel was balwerpen, dat kon ik heel goed: 16,55m. Ik was derde. En ik sprong 2.79m ver. 
Iedereen vond het heel leuk. Er is ook nog een foto gemaakt van alle kinderen met een paars T-shirt.                             
Iedereen kreeg nog een diploma.  

 
Groetjes Marit 

 
De uitslagen: 40m  Verspringen Balwerpen Plaats:  
Tom Kamman  -  C-pupil 7,09 sec 3,40 m  20,92 m  4e  
Merijn v/d Berg  -  C-pupil 8,51 sec 2,56 m  13,38 m 24e 
Marit de Groot  -  C-pupil 7,52 sec 2,79 m 16,55 m  10e 
Lisa van Wassenaar  -  C-pupil 8,02 sec 2,75 m  11,14 m  23e 
Bas Noordermeer  -  B-pupil 6,96 sec 3,69 m  5,98 m  (kogelstoten) 6e 
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VAN HET TRAINERSFRONT 

 
Welke regio heeft gewonnen?  
De punten van alle pupillen per regio (meerkamp + estafette) worden bij elkaar opgeteld. Daar bovenop komen de 
punten van alle junioren (per regio) per onderdeel. 
 
Regio West-Brabant is op de 4e plaats geëindigd, maar ach, meedoen is belangrijker dan winnen!  
En we hebben een hele leuke dag gehad!  
 
Sportieve groetjes,  
Angela van Haaften - Trainster BC-pupillen  

 
 

 
De zomervakantie komt in zicht en de competitiewedstrijden zitten er op. Als trainer van de C-junioren heb ik het 
afgelopen seizoen twee van de drie wedstrijden begeleid. Ook Tijs en Wesley zijn als trainer een wedstrijd 
meegegaan om de resultaten van de trainingen te zien, maar ook om de aandachtspunten voor de komende 
trainingen te verzamelen.  
 
Bij de C- en D-junioren kunnen we ieder jaar 4 teams inschrijven. Een jongens D team, een meisjes D team, een 
jongens C team en een meisjes C team. Atletiek is bij de competitiewedstrijden een echte teamsport, want op ieder 
onderdeel worden de prestaties omgezet in punten. De beste punten per onderdeel worden voor ieder team bij 
elkaar opgeteld en zo ontstaat er een score die het team bij elkaar heeft gelopen, gesprongen en geworpen.                   
Je begrijpt dat jouw teamscore ver achterblijft bij de andere teams als je niet op alle onderdelen een atleet hebt 
ingedeeld.  
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Om een ploeg volledig bezet te krijgen heb je minstens 4 atleten nodig. Helaas is het dit jaar alleen de C-meisjes 
gelukt om iedere wedstrijd compleet bezet naar de organiserende vereniging te vertrekken. De drie andere teams 
hadden steeds junioren te kort om als team enige rol van betekenis te kunnen spelen in het klassement.                  
Toch is ook voor deze junioren een competitiewedstrijd superleuk, want je kan je meten met de atleten uit de regio 
en hebt de gelegenheid om je eigen prestatie te verbeteren. Dus ondanks dat die teams niet compleet waren ben 
ik enorm trots op de atleten die hun persoonlijke records wedstrijd na wedstrijd wisten aan te scherpen.                         
Zo is Davey van 16.94 sec op 80 horden naar 15.84 sec gegaan. Een flinke verbetering dus. Daarnaast heeft hij 
zijn pr op hoog verbeterd naar 1.30m en ik weet zeker dat daar nog meer in zit binnenkort. Ook Mart heeft zich 
tijdens de wedstrijden verbeterd. Zo is hij bij speer van 8.57m naar 9.70m gegaan. Dat wordt minstens 10 meter bij 
de volgende wedstrijd. Bente heeft laten zien dat ze een waar snelheidsbeest is op de korte nummers.                           
Op de 60m zonder hekjes heeft ze zich verbeterd van 9.40sec naar 9.12sec. Ik ben benieuwd wanneer ze onder 
die 9 seconden duikt. En ook op de 60m horden heeft ze haar tijd met meer dan een halve seconde verbeterd.  
Lisa lijkt haar onderdeel gevonden te hebben in het speerwerpen. Met 14.95m zit ze heel dicht tegen de 15m aan. 
Dus die grens gaat ze nog wel halen dit jaar. Ook Jelmer heeft het speerwerpen al aardig onder de knie.                            
Met 29.98m zit hij wel heel dicht bij de magische grens van 30m. Rik heeft in twee wedstrijden laten zien heel 
constant te presteren. Het basisniveau is dus goed. Ik ben benieuwd wanneer die uitschieter komt, want bij hoog 
gaat het niet lang meer duren voor hij de 1.50m haalt, maar met 1.45m kan hij al heel trots zijn. Rudy hopen we 
ook vaker in actie te mogen zien, want met een eerste wedstrijd en 18.74m op discus begin je behoorlijk lekker. 
Veerle heeft bij de C meiden laten zien dat ze een hele goede 1000m in de benen heeft. In drie wedstrijden heeft 
ze haar pr met 7 seconden verbeterd naar 3.34,85 min. Het verspringen is uiteindelijk een prooi geworden voor 
Amber die 4.25m heeft gesprongen. Maar Laurena zal heel binnenkort ook de grens van 4m gaan halen, want die 
zit nu op 3.72m met nog ruimte voor technische verbeteringen. Nerena heeft haar hordelopen duidelijk verbeterd 
door van 18.22sec naar 17.10sec te gaan. Milou heeft haar discustalent ontdekt door in haar eerste wedstrijd direct 
16.80m te gooien. Noortje is met haar 1.45m op hoog het dichtst bij een clubrecord gekomen, want dat staat nu 
nog op 1.51m, maar wie weet lukt het haar dit jaar nog om dat record uit de boeken te springen. Lisanne en Kim 
hebben op kogel uitgemaakt wie onderling de beste was. Uiteindelijk heeft Lisanne met een flinke uithaal de 
onderlinge strijd gewonnen. Zij is uiteindelijk met 8.38m flink over de 8m grens gegaan, maar Kim heeft ook slechts 
een wedstrijd nodig waarbij alle trainingspuzzelstukjes op hun plek vallen, want met 7.45m zit je niet zo heel ver 
van die grens af.  

Tot slot zijn alleen de C-meiden in de 
gelegenheid geweest een estafette te 
lopen. Een onderdeel wat we niet 
supervaak trainen, maar waar ze 
desondanks toch verbeterd zijn van 
46.37sec in de eerste wedstrijd naar 
44.71sec in de derde wedstrijd.  

Behalve de prestaties vond ik het heel erg 
leuk om te zien dat alle atleten onderling 
heel leuk met elkaar omgaan. Waar je bij 
sommige andere sporten gevloek en 
gescheld hoort wordt er bij ons alleen maar 
heel hard aangemoedigd, of je nu eerste 
wordt of niet.  

 

En het enthousiasme zie ik ook terug bij atleten die mee gaan doen aan avondwedstrijdjes. Met als toppunt de 
olympische estafette die vorige week is gelopen bij de avondwedstrijd op onze eigen baan. Deze estafette met als 
indeling 800m-400m-200m-200m gaf een hele mooie strijd tussen twee damesteams van DJA uit Zundert en twee 
damesteams van AV Groene Ster. Als trainer van de C-junioren nam ik het met Jenny, Elsa en Daphne op tegen 
mijn eigen meiden: Veerle, Amber, Nerena en Lisanne. Het was heel lang erg spannend, want zowel op de 800m 
als de 400m hebben die meiden laten zien niet voor ons onder te doen. Maar stiekem ben ik wel blij dat we ze nu 
nog verslagen hebben. Heel lang gaat het niet meer duren voordat we heftige concurrentie gaan krijgen van deze 
jonge aanstormende talenten!     

Groetjes, Marjolein   De volgende die een stukje mag schrijven is Jaap Wagemakers. 
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Boek bij 
Reisbureau

Pelikaan Reizen
en AV Groene Ster 
ontvangt €14,50

Reisbureau Pelikaan Reizen
Haveneind 2, Zevenbergen
T. 088 - 735 45 55
E. zevenbergen@pelikaanreizen.nl

Steenweg 40
4781 AP Moerdijk
Tel.: 0168-412496
Fax: 0168-412213

Wilt u 
ook adverteren 

in ons 
clubblad?

Vraag naar 
onze

voordelige tarieven
via

knipsels@avgroenester.nl

VAN LOON JUWELIERS
Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen

Tel:0168-335199 Fax:0168-370280
e-mail: info@vanloonjuweliers.nl

www.vanloonjuweliers.nl
Kijk ook eens 

in onze webshop!

verkrijgbaar bij

POVER SCHOENEN  &  SPORT
Noordhaven 86, Zevenbergen, 0168-324404



 

UITNODIGING KAMP 
AB-JUNIOREN / SENIOREN /  MASTERS (per 1-10-2014) 

 

 
15 



 
LEUKE MIDDAG KLATJES EN MINI’S 

 
Op woensdagmiddag 25 juni is voor alle klatjes en mini-pupillen een leuke middag georganiseerd vanuit de 
Jeugdcommissie. Deze middag vond plaats in de kantine van AV Groene Ster en begon meteen na schooltijd, om 
12:30/13:00uur. Er waren maar liefst 22 enthousiaste kinderen aanwezig. Op de Knip stond een heerlijke lunch op 
ze te wachten, namelijk; pannenkoeken! Dat was smullen! Er waren zelfs kinderen bij die wel 3 of zelfs meer 
pannenkoeken aten!  

 
Na het eten van de heerlijke pannenkoeken was het tijd voor een activiteit in de bestuurskamer. In de 
bestuurskamer lagen allemaal lege bingokaarten klaar. Ze mochten namelijk zelf hun eigen bingokaart gaan 
samenstellen met plaatjes van Mega Mindy, Kabouter Plop, Pokémon, K3, Ernst & Bobbie, Samson & Gert, 
Spongebob, Bob de Bouwer enz. Zo had iedereen zijn eigen unieke bingokaart. Er werden verschillende rondes 
gespeeld en uiteindelijk mocht elk kind wel een mooi prijsje uitzoeken!  

 
Na de spannende bingorondes mochten de kinderen lekker buiten spelen op de hoogspringmat, cup cakejes gaan 
versieren of knutselen aan de knutseltafel. Ieder kind trok lekker zijn eigen plan. 
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Daarna werden de kinderen buiten allemaal bij elkaar geroepen om nog  1 spelletje te spelen, het was tenslotte al 
bijna tijd! Ze kregen een krijtje en een blad mee waarop verschillende plaatjes stonden, toevallig de bekende 
plaatjes van de bingo! Op de atletiekbaan hingen deze plaatjes verstopt. Ze moesten natuurlijk op zoek gaan naar 
deze plaatjes. Als ze het plaatje hadden gevonden dan mochten ze dat afvinken op hun blad. Maar.. in elke rij 
stond er 1 plaatje dat er niet thuis hoorde, want deze hing namelijk niet verstopt op de baan. Nadat ze klaar waren 
met het spel kregen ze nog een klein prijsje mee naar huis en ook een lekker snoepje! Om 16:00 uur was het dan 
toch echt afgelopen… 
 
Het was een geslaagde middag met 22 leuke én gezellige kids!  
Alle foto’s van deze middag kunt u vinden op www.avgroenester.nl. 
 
Sportieve groetjes namens de jeugdcommissie, 
Angela van Haaften  
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Grando Keukens & Bad Zevenbergen
Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700, www.grando.nl

Betaalbaar Keukendesign 

U  kiest voor kwaliteit, vakmanschap, design én 
groots voordeel!

Bij Grando Keukens & Bad gaan kwaliteit, vakmanschap en betaalbaar design altijd hand in 
hand. Met een ruime keuze uit vier verschillende keukencollecties én een zeer ruim aanbod in 
vele modellen badkamers, vindt u bij Grando gegarandeerd de keuken en badkamer van uw 
dromen. Daarbij kunt u altijd rekenen op deskundig advies op maat van de ondernemer zelf. 

Bezoek nu onze nieuwe showroom en profi teer bovendien van bijzondere aanbiedingen en 
acties.

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!

Woninginrichting

Al meer dan 140 jaar het adres voor:

- Gordijnen en tapijten 

- Vinyl en marmoleum

- Laminaat en pvc stroken

- Seniorenmeubelen

- Bedden en bedtextiel

Molenstraat 48, 4761 CL Zevenbergen,
Tel. 0168-324313, Fax 0168-324558

VERKOOPT!
Molenstraat 36

4761 CL Zevenbergen

0168-335855

info@bonmakelaardij.nl

www.bonmakelaardij.nl

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

Grando Keukens & Bad
Blokweg 7A, 
4761 RA Zevenbergen, 
0168-373700, www.grando.nl



 

WANDELAGENDA 
 
 
ZONDAGMORGEN TOCHTEN 

  Datum nr. Route afstand Begeleider 
13 juli 53 Koksweg 14 Arie 
20 juli 32 Bloemendaal 12 Martine 
27 juli   vakantie geen tocht     
03 augustus   vakantie geen tocht     
10 augustus   vakantie geen tocht     
17 augustus   vakantie geen tocht     
24 augustus 61 Niervaart 15 Martine 
31 augustus 50 Langeweg 14 Arie 
07 september   autotocht   Arie 
14 september 57 De Druif 15 Arie 
21 september   geen tocht, uittocht     
28 september 36 Rust Roest 12 Martine 

 
 

    DINSDAGAVOND TOCHTEN 
  Datum nr. Route afstand Begeleider 

15 juli 28 Pootweg 10   
22 juli 19 Nolleke Sas 10 Martine 
29 juli   vakantie geen tocht     
05 augustus   vakantie geen tocht     
12 augustus   vakantie geen tocht     
19 augustus   vakantie geen tocht     
26 augustus 16 Markdijk 9 Martine 
02 september 16 Markdijk 9   
09 september 13 De Kok 8 Martine 
18 september 11 Afgebrande Hoef 8   
23 september 10 De Biggelaer 6 Martine 
30 september 1 Pelikaan 5   

 
 

UITTOCHTEN 
 zaterdag 30 augustus Brabantse Wal Wandeldag, wsc Non Plus Ultra 

 
café zaal Non Plus Ultra, Grindweg 2, Woensdrecht 

 
40 en 30 km start     7.00-10.30 

 
20 km  start              7.00-12.00 

 
15, 10 en 5 km start 7.00-13.00 

  zaterdag 13 september Schapenkoppentocht, Willen Is Kunnen 

 
Het Polderwiel, Dudok-erf 85, Dordrecht 

 
35 km start           8.30-10.00 

 
25 km start           8.30-11.00 

 
20 en 15 km start 8.30-12.00 

 
10 en 5 km start   8.30-14.00 

  zondag 21 september Herfsttocht,wsv W.I.K. 

 
café de Viersprong, Kanaalstraat10, Dongen 

 
20 en 15 km start 10.00-12.00 

 
10 en 5 km start   10.00-13.00 
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VERJAARDAGEN 
 

 
JULI 

  
AUGUSTUS 

  
SEPTEMBER 

        2 Kim Lokers 
 

1 Luna François 
 

3 Mireille Sunnen 
3 Jeannie Tielen 

 
2 Ruud Jacobs 

 
3 Anne Freij 

3 Kees Otten 
 

2 Karin Broere 
 

4 Lotte Maris 
4 Tara van Tilborgh 

 
3 Jacqueline Nijenhuis 

 
5 Manon Spronk 

4 Theo Holla 
 

4 Tijn van Oers 
 

5 Maarten Kremers 
5 Jerome Withagen 

 
5 Jan van Meer 

 
5 Joke van Sliedregt 

5 Anneke v.d. Bemt 
 

5 Caroline Vollebregt 
 

7 Sascha Schellekens 
7 Anke van Leeuwen 

 
5 Pascal van Dokkum 

 
8 Bram van Beek 

8 Carla Smits 
 

6 Linda Kieboom 
 

9 Lode Verboom 
8 Gijs Noordermeer 

 
8 Wilma Tuin 

 
10 Jan van de Noort 

8 Anneke van Dijk 
 

8 Lex Schampers 
 

10 Lia de Groot 
8 Jan Wevers 

 
9 Joost Wevers 

 
10 Mark van Venrooy 

9 Anneke Broos 
 

9 Max op den Kamp 
 

14 Ger van Sliedregt 
11 Piet Jacobs 

 
9 Wesley Timmerman 

 
15 Zoe François 

11 Nathalie Witkamp 
 

11 Mick van Sliedregt 
 

16 Milot Stallen 
11 Ria Smits 

 
11 Angela van Haaften 

 
17 Ilse Schneijderberg 

13 Liesbeth de Rot 
 

11 Gijs Overzier 
 

17 Maurice Cramer 
13 Nerena Langeweg 

 
15 Faije Bruijnzeels 

 
17 Peter Overzier 

13 Lieke Brouwer 
 

20 Bud Zwamborn 
 

17 Dorien van Someren 
14 Ton Beije 

 
20 Marcel de Jager 

 
18 Herman Ardon 

15 Ton Buurstede 
 

20 Renske van Rossum 
 

20 Sjoerd de Lange 
17 Colin Meijers 

 
20 Sara den Hollander 

 
20 Roby Ekelmans 

17 Jesper van Dam 
 

21 Eveline Poelenije 
 

20 Gerda Verpoorte 
17 Jelle François 

 
21 Raoul Kanters 

 
21 Joep Drummen 

18 Cas Overzier 
 

22 Sandra Leenheer 
 

21 George Schramkowski 
19 Tom Strootman 

 
23 Lars Semler 

 
23 Wim van Leest 

19 Gijs van der Meer 
 

24 Wouter van Hassent 
 

23 Anne Braspenning 
20 Thea Tielen 

 
24 Pieter Stam 

 
23 Lonneke de Groot 

22 Zeferino Rijgersberg 
 

24 Jaap Brust 
 

23 Femke van Veen 
22 Jos Aardoom 

 
25 Chantal Wagemakers 

 
24 Armand Polak 

23 Corrie de Wit 
 

26 Roel Vissers 
 

25 Sjef Glerum 
23 Arend van der Klei 

 
28 Raymond van Rijswijk 

 
26 Teun Sweere 

25 Rik Derks 
 

29 Marieke Otten 
 

28 Anouk Bruijnzeels 
26 Wouter Verdaas 

 
30 Eric van den Berg 

 
29 Lex Verhoeven 

28 Anniek van Broekhoven 
 

31 Jasper Joosse 
 

30 Ruben Evers 
28 Irene van Tetering - van Slobbe 

 
31 Stef van Westerhuis 

   29 Sandra van Beers 
      29 Milan van Ham 
      31 Jan Ooijen 
      31 Paul van Raamsdonk 
      31 Jules Witkamp 
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Galgenweg 62     4761 KN  Zevenbergen     
06-57330399                  www.re-active.nl

Re-Active biedt u:
•  Fysiotherapie (ook aan huis) 
•  Arbeidsfysiotherapie
•  Sportfysiotherapie  
•  Medische Trainings Therapie 
•  Kinesiotaping
•  Rugscholing
•  Therapiezwemmen
•  Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
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KLEURPLAAT ZOMERVAKANTIE 
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